
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

06 липня 2021 року          № 200 
 
Про погодження проходження 
напрямку трас електричних мереж 

 
Керуючись п. 34 ст. 26 закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про землі 
енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів», ст.10 
закону України «Про ринок електричної енергії», Земельним кодексом України, 
розглянувши звернення ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо погодження проходження напрямку траси з 
проектної документації «Реконструкція мереж ЛЕП-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №116 
по провулку Кооперативний, 4, в селі Гора Гірської сільської ради, 
Бориспільського району, Київської області», для приєднання до електричних 
мереж електроустановок індивідуального житлового будинку  гр. Рогової Н.В., 
виконком Гірської сільської ради 
В И Р І Ш И В : 

1. Погодити ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
проходження напрямку траси з проектної документації «Реконструкція мереж 
ЛЕП-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 116 по провулку Кооперативний, 4, в селі Гора 
Гірської сільської ради, Бориспільського району, Київської області» для 
приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуального 
житлового будинку. 

2. Надати дозвіл на порушення об’єкта благоустрою для реалізації проекту 
«Реконструкція мереж ЛЕП-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №116 по провулку 
Кооперативний, 4, в селі Гора Гірської сільської ради, Бориспільського району, 
Київської області». 

3. Попередити ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», що для будівництва, розміщення та експлуатації об'єктів 
передачі електричної або теплової енергії земельні ділянки всіх форм власності, 
за договором з власником чи користувачем земельної ділянки, можуть 
використовуватися шляхом встановлення постійних або строкових земельних 
сервітутів без зміни цільового призначення цих земельних ділянок. 

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на виконавчий комітет 
Гірської сільської ради. 
Сільський голова                                                                Роман ДМИТРІВ 



 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 

ДОЗВІЛ № _______________ 

Дозволяється       ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»           _ 
      (найменування юридичної особи, прізвище, 
08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-Б          _ 

ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, їх місцезнаходження) 
проводити  заміну пошкоджених та застарілих конструкцій опор, ліхтарів, освітлювальної 
арматури, тросів, розтяжок, кабелів, дротів, комунікаційної апаратури  для реалізації проекту 
«Реконструкція мереж ЛЕП-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №116 по провулку Кооперативний, 4, в селі 
Гора Гірської сільської ради, Бориспільського району, Київської області»                                _ 
               (вид земляних та/або ремонтних робіт та місце їх проведення) 
на об’єкті благоустрою пров. Кооперативний,4, с. Гора, Бориспільського р-ну, Київської обл. 

(назва об’єкта благоустрою та його місцезнаходження) 

Дозвіл діє з 06 липня 2021 року до 31 липня 2021 року 
Особа, якій видано дозвіл, зобов’язана власними силами привести об’єкт благоустрою у 

належний стан після закінчення проведення земляних та/або ремонтних робіт або може у 
випадках, передбачених пунктом 2 частини другої статті 19 Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів», сплатити його відновну вартість. 

Сільський (селищний, міський) голова _______________________ 
(ініціали та прізвище) 

_________________ 
(підпис) 

 
М.П. 

____ __________ 20__ р. 
 

 
 


